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tíðindablaðið

Hetfanc

Hetta kortið. sitm Sosialurin hevur latið gera visir upprunaliga kravið hjá hretum og so
Iniva vit eisini Uigt nyggja markið inn a kortið (millum trappumar í sjálvandi Hvitu sonuni)
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\7r \i'i>iyí/ nýt’gja landgrunnsnuirkit) millum Føroxar og Bretland. \it sít;fyii eisini tey
hresku tdjufelgini hinumegin markið. Svortu teigamir á føroxskum øki visa tey umráði.
\um oljufeløg mettu sum áhugaverd fyri goditm tveimum átrum síðani.

A v ta la n býtir H víta
økið í h e lv t
Markiuiavtulan millum Føroyar og Bretland var lø g d fy ri
tingið í gjár
J w Mll l e r
Scmnpartin í gjár \ar<\
marknaas talan millum Forovar og Bretlanđ logd fyri
logtingid Sambart avtaluni
verdur tað stóra stríósokiO
•Hv íta sonan« bytt i umleió
helvt til hvonn partin. T \s
at landgrunnsmarkió fer at
ganga umleió midskeiðis
gjognum hesa sonuna teir
umleió HfOO kilometramar.

Tann litla gráa sonan
eystanfyri uppá knappar
2ÍH) kvkm. fellur i okkara
lut. meðan tann stóra gráa
sonan ha suðui i \ erður b\ it
í lutfallinum 14' i til foroy ingar og 86'< lil bretar.
Her verður tó felags fiskivinnumark sum higartil.
Ein minni grá sona har
vesturi verður bytt millum
pactarnar.
A tíðindafundi í gjár

greiddi logmaður frá avtaluni. Og vórðu kort latin
pressuni. Vit prenta tvey
teirra í dag. umframt eitt
kort (ovast í hogra homi)
sum Sosialurin sjálvur he\ ur gjørt út frá teimum okkara egnu inetingum við at
ha\ a fy Igt málinum oll hesi
árini. Hetta kortið vísir.
hvussu langt inni á føroyska
landgrunninum upprunaliga
bretska kra\ ið gekk.

Anfinn Kallsberg, løgnmdur:

Fegin um at oljufeløg hava víst tol
- Vit gera alt vit kunnu fy ri a tfá a tíðarætlanina fy ri 1. útbjóðing at halda, og eg eri fegin um, at oljufeløgini hava
víst tol í hesum má, i sigur løgm aður
J an M i

ller

Ein stórur spurningur. nú
tað sær út til. at ein avtala
er komin uppá pláss um
markið. er um føroyskir
myndugleikar klára at halda
tíðarællanina fyri komandi
útbjóðing. sum longu er
vorðin seinkað orsakað a\
marknaósemjuni.
Løgmaður sigur. al vit
alla tíðina hava lagt okkuni
eftir at fáa avtaluna avgreidda. soleiðis at treytirnar fyri útbjóðingarumfarinum kunnu leggjast fyri
tingíð so tíðliga í heyst sum
gjorligt. Hóast tíðin er

knopp. so heldur og vónar
logmaður kortini. at tað
skuldi borið til at hildið hesa
tíðarætlan.
Sjálvur heldur løgmaður.
al henda a\ talan verður eitt
nýtt og sera týðandi startskot til ta oljuleiting við
Føroyar. sum so leingi hevur verið tosað um.
- Eg má siga. at tað er
otrúliga gott. at oljufeløgini
hava víst slíkt tol . sum tey
hava í hesum tíðarskeiðnum. og eg eri ótrúliga glaður
fyri. at hetta málið nú er
loyst. og at man tí kann fara
undir alt tað stóra praktiska
arbeiðið. sum er nevðugt

fyri at fara undir eina leiting
- og ikki minst al geva oljufeløgunum unistoður til at
virka.

- Vænti undirtøku
frá øllum flokkum
J an M l ller
Væntar logmaður nakra
mótstøðu móti uppskotinum. tá tað verður umrott í
tinginum ’
- Allar hessar samráðingar
eru famar fram í tøttum
samráði við Uttanlandsnevndina. og allar tyðandi
avgerðir og útspol eru konfirmerað av L'ttanlandsnevndini. so eg rokni við.
at Uttanlandsnevndin. sum

sambart Stýrisskipanini er
umboðið hjá løgtinginum í
týðandi uttanri'kismálum.
hevur svarað mær í hesum
samráðinum vegna løgtingið. Tí vænti eg ikki
nakrar trupulleikar í løgtinginum.
-Heldur ikki í Danmark
ella i Bretlandi ?
-Tað vóni eg ikki. men
man veit jú aldrin.
Anfinn Kallsberg løgmaður váttar. at bæði Niels

Helveg Petersen. uttanríkisráðharri og Tony Lloyd.
varauttanríkisráðharri
í
Bretlundi koma til undirskrivingina 18. mai.
Løgmaður sigur, at Niels
Helveg Pedersen skuldi
koma henda vegin kortini.
tí hann plagar at vera her
eina ferð um árið og sum
oftast um heystið. Men
hesaferð ynskti hann at
koma higar í mai.

Vit síggja landgrunnsmarkið og so eisini Gráa økið fyri sunnar, har tann størri parturinfellur til bretar. Men har talan kortini er um felags fiskivinnumark

